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Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a  o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách  
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 628) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 11. dubna 2012 projednala a posoudila návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628), a vyslovila s tímto 
návrhem zákona nesouhlas především z těchto důvodů: 
 

1. Vláda je toho názoru, že nedostatky stávající právní úpravy, které byly 
důvodem pro předložení poslaneckého návrhu, jsou řešeny v rámci připravovaného 
volebního zákoníku, jehož věcný záměr byl projednán na její schůzi konané dne 
14. března 2012. 
 

2. Vláda současně konstatovala, že některé úpravy obsažené v předloženém 
poslaneckém návrhu zákona se z věcného i legislativního hlediska jeví jako ne příliš 
vhodné. Zejména jde o zvolení jednotného institutu rodného čísla, které odporuje 
současnému trendu, podle něhož by ve všech případech mělo být požadovaným 
údajem datum narození a nikoli rodné číslo. Jako značně problematické se též jeví 
věcné řešení zániku mandátu člena zastupitelstva obce v případě jeho rezignace. Toto 
řešení by podle názoru vlády v praxi přineslo nemalé obtíže při určování přesného 
okamžiku doručení rezignace i zjišťování usnášeníschopnosti zastupitelstva obce, 
a mohlo by vést ke zpochybňování výsledků hlasování zastupitelstva, zejména pak 
v případech, kdy k rezignaci dojde v den jednání zastupitelstva obce. 
 
 
 
 


